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2002-90.732001اولانثىعراقٌةفرحان علً محمد هٌفاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد1

2002-90.242001اولذكرعراقًمحمود خزعل محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد2

2002-88.842001اولذكرعراقًجواد سلمان احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد3

2002-88.422001اولذكرعراقًكاكا علً نظامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد4

2002-87.982001اولانثىعراقٌةمحمود شاكر زٌنةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد5

2002-86.772001اولانثىعراقٌةسعٌد القادر عبد شونمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد6

2002-86.692001اولذكرعراقًقندٌل صالح طارقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد7

2002-86.292001اولذكرعراقًعلً محمد اومٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد8

2002-85.532001اولذكرعراقًالرحمن عبد هللا عبد تحسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد9

2002-85.242001اولذكرعراقًهللا عبد عوٌد فائقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد10

2002-84.732001اولذكرعراقًكردي خالد ولٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد11

2002-84.692001اولذكرعراقًسلمان محمد حمٌد رشٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد12

2002-84.322001اولذكرعراقًغضبان احمد قاسمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد13

2002-84.292001اولانثىعراقٌةهللا عبد خضٌر خولةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد14

2002-84.252001اولذكرعراقًهللا عبد سلمان كرٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد15

2002-84.072001اولانثىعراقٌةكاظم الواحد عبد اسمهانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد16

2002-84.012001اولذكرعراقًخلف وردي علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد17

2002-83.822001اولذكرعراقًعجٌل حسٌن فالحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد18

2002-83.592001اولذكرعراقًضبع ابراهٌم محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد19

2002-83.492001اولذكرعراقًحسن عباس محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد20

2002-83.262001اولذكرعراقًعواد مطر هٌثمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد21

2002-82.782001اولذكرعراقًالرزاق عبد الكرٌم عبد عمارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد22

2002-82.682001اولذكرعراقًمشرق عبد فٌصلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد23

2002-82.652001اولذكرعراقًعلً عكلة المجٌد عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد24
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2002-82.582001اولذكرعراقًمحمد نصٌف حمٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد25

2002-82.512001اولذكرعراقًجاسم نصٌف عباسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد26

2002-82.462001اولذكرعراقًاسماعٌل الوهاب عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد27

2002-82.212001اولذكرعراقًحمٌد علً عباسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد28

2002-82.152001اولانثىعراقٌةسعٌد عثمان دلخوازالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد29

2002-82.032001اولانثىعراقٌةٌاسٌن احمد نوروزالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد30

2002-81.912001اولذكرعراقًاحمد ابراهٌم خالدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد31

2002-81.682001اولذكرعراقًالنبً عبد جمعة حٌدرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد32

2002-81.432001اولذكرعراقًٌاسر محمد مثنىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد33

2002-81.292001اولذكرعراقًرسول محمد هللا عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد34

2002-81.282001اولانثىعراقٌةمحمد ابراهٌم هدٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد35

2002-81.172001ثانًذكرعراقًمشعان حامد عقٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد36

2002-81.142001اولذكرعراقًرشٌد شاكر شرحبٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد37

2002-81.092001اولذكرعراقًحمادي خالد ولٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد38

2002-80.712001اولذكرعراقًمهدي عدنان عثمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد39

2002-80.522001اولذكرعراقًمحسن محمد ناجًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد40

2002-80.442001اولذكرعراقًالرحٌم عبد عوف الرحمن عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد41

2002-80.222001اولذكرعراقًٌوسف ٌعقوب غاٌبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد42

2002-80.042001اولذكرعراقًعبود عباس عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد43

2002-79.982001اولذكرعراقًمحمد عباس هاديالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد44

2002-79.842001اولذكرعراقًهللا عبد علً هللا عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد45

2002-79.812001اولذكرعراقًعلوان عٌسى عامرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد46

2002-79.592001اولذكرعراقًٌاسٌن علً حسنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد47

2002-79.572001اولذكرعراقًمحمود شاكر رشٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد48
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2002-79.412001اولذكرعراقًاحمد كامل سعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد49

2002-79.362001اولانثىعراقٌةالرزاق عبد نجم نضالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد50

2002-78.972001ثانًانثىعراقٌةطه ٌاس وئامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد51

2002-78.952001اولذكرعراقًالرحٌم عبد رامًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد52

2002-78.862001اولذكرعراقًمخلف كٌطان ستارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد53

2002-78.732001اولانثىعراقٌةحسٌن الجبار عبد نوريالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد54

2002-78.732001اولذكرعراقًربه عبد ٌاسٌن نافعالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد55

2002-78.652001ثانًذكرعراقًفنجان هللا عطا ممدوحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد56

2002-78.462001اولذكرعراقًاحمد شهاب جلٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد57

2002-78.432001اولانثىعراقٌةهادي عادل ٌسرىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد58

2002-78.252001اولانثىعراقٌةمحمود ابراهٌم امالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد59

2002-78.252001اولذكرعراقًالغفور عبد الوهاب عبد احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد60

2002-78.172001اولذكرعراقًلطٌف طه ثائرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد61

2002-78.062001اولذكرعراقًمزعل سلمان محمودالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد62

2002-77.912001اولذكرعراقًمحمود محمد العزٌز عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد63

2002-77.582001اولذكرعراقًحمادي هللا عبد نجمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد64

2002-77.392001اولذكرعراقًالجلٌل عبد الرحمن عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد65

2002-77.212001اولذكرعراقًعٌسى حسن صباحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد66

2002-77.172001اولذكرعراقًسبع احمد عادلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد67

2002-77.132001اولذكرعراقًعلً حسٌن الكرٌم عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد68

2002-77.12001اولذكرعراقًاحمد ابراهٌم محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد69

2002-77.092001اولذكرعراقًجاسم عبد محمد جاسمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد70

2002-77.092001اولذكرعراقًابراهٌم عارف محمودالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد71

2002-76.972001اولذكرعراقًالجلٌل عبد شكري منافالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد72



التخرج سنةالمعدل الدورالجنسالجنسٌةالثالثً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2002-76.642001اولذكرعراقًاحمد عادل مصعبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد73

2002-76.452001اولذكرعراقًمطلب عٌسى سالمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد74

2002-76.392001اولذكرعراقًالقادر عبد صالح فائزالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد75

2002-76.22001اولانثىعراقٌةمحمد ابراهٌم عروبةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد76

2002-76.22001اولذكرعراقًحمٌد علً عمادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد77

2002-75.982001اولانثىسورٌةصالح طه بتولالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد78

2002-75.942001اولذكرعراقًهللا عبد حسن ولٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد79

2002-75.712001اولانثىعراقٌةداود الوهاب عبد زٌنةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد80

2002-75.682001اولذكرعراقًالعزٌز عبد صابر محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد81

2002-75.662001اولذكرعراقًمحمد جاسم محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد82

2002-75.642001ثانًذكرعراقًاحمد هللا عبد قٌسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد83

2002-75.622001اولذكرعراقًالكرٌم عبد منصور عديالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد84

2002-75.552001اولذكرعراقًعلٌوي عبد حبٌبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد85

2002-75.492001اولذكرعراقًهللا عبد علً احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد86

2002-75.442001اولذكرعراقًالرزاق عبد حمدي احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد87

2002-75.262001اولذكرعراقًعبد عٌدان احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد88

2002-75.242001اولانثىعراقٌةحسن محمد امٌرةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد89

2002-75.222001ثانًذكرعراقًمندي شالش رضوانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد90

2002-75.132001اولذكرعراقًاحمد محمد اسامةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد91

2002-75.092001اولذكرعراقًالوهاب عبد كامل احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد92

2002-75.032001ثانًانثىعراقٌةرشٌد مزاحم اروىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد93

2002-74.62001اولذكرعراقًعلً جبار عدنانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد94

2002-74.242001ثانًذكرعراقًالرحمن عبد الرزاق عبد افٌاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد95

2002-74.122001اولانثىعراقٌةجاسم محمد سحرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد96
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2002-74.042001اولذكرعراقًجاسم الكرٌم عبد حاتمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد97

2002-73.932001اولذكرعراقًمجٌد محمود عصامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد98

2002-73.92001اولانثىفلسطٌنٌةمصطفى توفٌق زهراءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد99

2002-73.892001اولانثىعراقٌةعلً لطٌف انسامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد100

2002-73.872001اولذكرعراقًناٌف سعدون لٌثالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد101

2002-73.832001اولذكرعراقًٌوسف حسٌن مجهدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد102

2002-73.722001اولذكرعراقًاحمد حسن حمٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد103

2002-73.672001اولذكرعراقًابراهٌم عباس علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد104

2002-73.492001اولذكرعراقًسالم شاكر قاسمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد105

2002-73.452001اولذكرعراقًمحمد خلٌفة فاخرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد106

2002-73.452001اولذكرعراقًمحمد احمد سعٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد107

2002-73.42001اولذكرعراقًحسٌن احمد شهابالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد108

2002-73.352001اولذكرعراقًهللا عبد محمد صالحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد109

2002-73.342001اولذكرعراقًحسٌن الجبار عبد مروانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد110

2002-73.142001ثانًذكرعراقًعواد محمود الرزاق عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد111

2002-73.122001اولذكرعراقًحدٌد محمد جسامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد112

2002-73.122001اولذكرعراقًتوفٌق جبار قتٌبةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد113

2002-73.072001اولذكرعراقًمزعل جابر فٌصلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد114

2002-73.052001اولذكرعراقًجدوع حمٌد مجٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد115

2002-72.782001اولذكرعراقًجاسم احمد جاسمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد116

2002-72.722001اولذكرعراقًحسٌن علً ٌاسرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد117

2002-72.492001اولذكرعراقًمحمد جاسم باللالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد118

2002-72.472001اولذكرعراقًاحمد محمد ابراهٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد119

2002-72.452001اولذكرعراقًالدٌن محً الستار عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد120
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2002-72.42001اولذكرعراقًحسٌن ناصر رافعالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد121

2002-72.42001ثانًذكرعراقًابراهٌم احمد العزٌز عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد122

2002-72.42001ثانًذكرعراقًهللا عبد نجم طهالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد123

2002-72.132001ثانًذكرعراقًاحمد الرزاق عبد سامًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد124

2002-72.052001ثانًذكرعراقًطه عجمً محمودالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد125

2002-72.032001اولذكرعراقًبكر طه نجاحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد126

2002-71.992001ثانًذكرعراقًنصٌف جاسم مجٌد حمٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد127

2002-71.942001اولذكرعراقًحمود حماد شاكرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد128

2002-71.862001ثانًذكرعراقًجالل جبار دلٌرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد129

2002-71.832001اولذكرعراقًاحمد عزٌز كامرانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد130

2002-71.812001اولذكرعراقًعلً حسون محمود سعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد131

2002-71.82001اولذكرعراقًعٌاش حمٌد اٌادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد132

2002-71.732001اولذكرعراقًابراهٌم اسماعٌل الدٌن عزالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد133

2002-71.622001اولذكرعراقًحسٌن كاظم فرٌقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد134

2002-71.532001اولذكرعراقًمهدي منصور رحٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد135

2002-71.52001اولذكرعراقًعلوان هادي حسنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد136

2002-71.452001ثانًذكرعراقًمحمود شاكر رجبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد137

2002-71.352001اولانثىعراقٌةتوفٌق علً هٌفاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد138

2002-71.332001ثانًانثىعراقٌةحسٌن هانً رناالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد139

2002-71.212001اولذكرعراقًنامق نافع ثائرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد140

2002-71.22001ثانًذكرعراقًداود حمٌد اسماعٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد141

2002-71.172001اولذكرعراقًعباس مجٌد رشٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد142

2002-71.142001ثانًذكرعراقًهللا عبد اٌوب معاذالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد143

2002-70.842001اولذكرعراقًجدوع علً محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد144



التخرج سنةالمعدل الدورالجنسالجنسٌةالثالثً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2002-70.272001اولذكرعراقًحمودي ابراهٌم اٌادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد145

2002-70.242001اولذكرعراقًكاظم احمد القادر عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد146

2002-70.172001اولذكرعراقًعطٌة ذٌاب حمٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد147

2002-70.172001اولذكرعراقًعلً محمود محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد148

2002-70.142001ثانًانثىعراقٌةمحمد جاسم بثٌنةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد149

2002-70.142001ثانًذكرعراقًحمادي ابراهٌم خزعلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد150

2002-70.122001ثانًذكرعراقًالسالم عبد رجب اللطٌف عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد151

2002-70.112001اولذكرعراقًابراهٌم سلٌم هشامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد152

2002-69.882001اولانثىفلسطٌنٌةمحمود صبحً وصالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد153

2002-69.822001ثانًذكرعراقًخورشٌد رفٌق االمٌر عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد154

2002-69.762001اولذكرعراقًخمٌس حسن طارقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد155

2002-69.742001اولذكرعراقًحردان محمود سعٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد156

2002-69.672001ثانًذكرعراقًحردان احمد سالمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد157

2002-69.662001اولذكرعراقًالحفٌظ عبد فٌصل ٌاسرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد158

2002-69.662001ثانًذكرعراقًاحمد جاسم الجبار عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد159

2002-69.612001ثانًذكرعراقًمطلك تركً محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد160

2002-69.522001اولذكرعراقًجواد حاتم اكرمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد161

2002-69.472001اولذكرعراقًشهاب محمود ٌاسرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد162

2002-69.332001اولذكرعراقًعباس حسن صباحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد163

2002-69.252001ثانًذكرعراقًرجب الجبار عبد هٌثمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد164

2002-69.22001اولذكرعراقًحسٌن سالم نبراسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد165

2002-69.192001ثانًذكرعراقًمحمد علوان حامدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد166

2002-69.12001اولذكرعراقًمسٌر محسن هشامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد167

2002-69.12001اولذكرعراقًمحمود براك زكًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد168
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2002-68.892001ثانًذكرعراقًمحمد عباس ناهضالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد169

2002-68.882001اولذكرعراقًماشً حمادي علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد170

2002-68.852001ثانًانثىعراقٌةسعٌد عطٌة ذكرىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد171

2002-68.682001ثانًذكرعراقًصالح قاسم هللا عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد172

2002-68.662001اولذكرعراقًجاسم نصٌف المنعم عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد173

2002-68.612001ثانًذكرعراقًاحمد ذٌاب ٌاسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد174

2002-68.532001ثانًذكرعراقًسلطان الكاظم عبد جوادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد175

2002-68.472001ثانًذكرعراقًحسٌن تحسٌن محسنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد176

2002-68.372001ثانًذكرعراقًحمادي وهٌب رٌاضالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد177

2002-68.322001ثانًذكرعراقًحمادي جاسم رٌاضالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد178

2002-68.222001اولذكرعراقًارحٌم الكرٌم عبد محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد179

2002-68.182001ثانًانثىعراقٌةمحمود الوهاب عبد ماجدةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد180

2002-68.082001ثانًذكرعراقًحمد حسٌن سالمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد181

2002-68.022001اولذكرعراقًبراك محمود ناهًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد182

2002-682001اولذكرعراقًمحمد هاشم راسمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد183

2002-67.972001اولذكرعراقًخلف طه ازهرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد184

2002-67.942001اولذكرعراقًحسٌن ناصر علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد185

2002-67.922001ثانًذكرعراقًابراهٌم اسماعٌل ٌاسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد186

2002-67.872001اولذكرعراقًمحمد سلطان باللالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد187

2002-67.852001ثانًذكرعراقًحسن فٌاض فاروقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد188

2002-67.812001اولذكرعراقًمحمود الرحمن عبد خلدونالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد189

2002-67.722001اولذكرعراقًمحسن حمزة حسنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد190

2002-67.712001ثانًذكرعراقًساقً صالح محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد191

2002-67.592001ثانًذكرعراقًخلف قٌد قصًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد192
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2002-67.532001ثانًذكرعراقًنجم سهٌل جمالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد193

2002-67.52001اولذكرعراقًفٌاض سلمان محمودالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد194

2002-67.422001ثانًذكرعراقًحسن محمد هاشمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد195

2002-67.32001اولذكرعراقًمحمد الملك عبد هٌثمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد196

2002-67.262001ثانًذكرعراقًحماش حسن ابراهٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد197

2002-67.162001ثانًذكرعراقًمحمود لطٌف سامًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد198

2002-67.132001ثانًذكرعراقًمحمود شكر طارقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد199

2002-66.92001اولانثىعراقٌةخربٌط علٌوي هناءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد200

2002-66.772001اولذكرعراقًصالح علٌوي هاشمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد201

2002-66.772001اولذكرعراقًخلٌوي صلٌبً عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد202

2002-66.642001ثانًذكرعراقًمحمد محمود هٌواالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد203

2002-66.62001اولذكرعراقًهوٌدي محمد عبد علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد204

2002-66.582001ثانًذكرعراقًخلف مشعل تحسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد205

2002-66.542001اولذكرعراقًمصلح محمد خضٌر ثائرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد206

2002-66.492001اولذكرعراقًهٌاس جمال هٌواالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد207

2002-66.382001اولذكرعراقًخلٌل هزبر اسامةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد208

2002-66.312001ثانًذكرعراقًحمود محمد جبارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد209

2002-66.312001ثانًذكرعراقًهللا عبد نجم علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد210

2002-66.22001ثانًذكرعراقًٌحٌى عارف ازادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد211

2002-65.962001اولانثىعراقٌةصالح عدنان انمارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد212

2002-65.962001ثانًذكرعراقًجاسم حسن ٌحٌىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد213

2002-65.962001ثانًذكرعراقًحمٌد عامر احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد214

2002-65.832001ثانًذكرعراقًطه عمر ابراهٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد215

2002-65.812001ثانًذكرعراقًمهدي الدٌن نورالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد216
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2002-65.572001اولذكرعراقًخلٌل محمود ناظمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد217

2002-65.422001ثانًذكرعراقًسالم شاكر علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد218

2002-65.332001ثانًانثىعراقٌةجمٌل الوهاب عبد دٌناالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد219

2002-65.282001ثانًذكرعراقًحسن مخلف زٌادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد220

2002-65.132001ثانًذكرعراقًحمد حردان عادلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد221

2002-64.982001ثانًذكرعراقًمحمود شاكر عمرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد222

2002-64.922001ثانًذكرعراقًحسٌن موسى عمارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد223

2002-64.822001اولذكرعراقًطه حمادي عمارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد224

2002-64.812001ثانًانثىعراقٌةصالح احمد اٌمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد225

2002-64.812001ثانًذكرعراقًعلً محمد السالم عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد226

2002-64.582001ثانًانثىعراقٌةعٌسى ٌوسف زٌنةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد227

2002-64.552001ثانًذكرعراقًجمعان ناٌف عصامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد228

2002-64.422001ثانًذكرعراقًعالوي حسٌن محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد229

2002-64.322001اولذكرعراقًمحمد شاكر جاللالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد230

2002-64.262001اولذكرعراقًناٌل خلف احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد231

2002-64.242001ثانًذكرعراقًعلً محمد فٌصلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد232

2002-63.972001اولذكرعراقًمحمود مهدي طارقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد233

2002-63.842001ثانًذكرعراقًمطلب حسٌن نافعالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد234

2002-63.812001ثانًذكرعراقًرشٌد سعٌد فؤادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد235

2002-63.82001ثانًذكرعراقًعلً حسٌن صفاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد236

2002-63.522001اولذكرعراقًسلمان داود ابراهٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد237

2002-63.222001اولذكرعراقًخلف هللا عبد احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد238

2002-63.082001ثانًذكرعراقًجبر ٌوسف زكًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد239

2002-63.032001ثانًذكرعراقًحسٌن عبود خالدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد240
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2002-62.842001ثانًذكرعراقًاحمد رشٌد عباسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد241

2002-62.782001ثانًذكرعراقًحشاش عبد مصلح علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد242

2002-62.52001اولذكرعراقًحمادي خزعل احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد243

2002-62.52001ثانًذكرعراقًفرحان عثمان مثنىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد244

2002-62.252001ثانًذكرعراقًخضٌر مظلوم الكرٌم عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد245

2002-62.212001ثانًذكرعراقًعرموش سوٌد مرادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد246

2002-61.972001ثانًذكرعراقًشناوة علً حسٌن حٌدرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد247

2002-61.912001ثانًذكرعراقًعباس ٌاس الحكٌم عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد248

2002-61.852001ثانًانثىعراقٌةعباس فاضل ازدهارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد249

2002-61.742001ثانًذكرعراقًعلً حسن موفقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد250

2002-61.472001اولذكرعراقًحسٌن عبد امجدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد251

2002-61.412001اولذكرعراقًحسن المحسن عبد احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد252

2002-61.032001ثانًذكرعراقًحمادي علً عدنانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد253

2002-60.382001ثانًذكرعراقًمحمد علً عدنانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد254

2002-60.352001ثانًذكرعراقًعلً ٌاسٌن ارشدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد255

2002-60.12001ثانًانثىعراقٌةمحمد المهدي عبد هناءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد256

2002-60.092001اولانثىعراقٌةعلوان سامً منالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد257

2002-59.862001ثانًذكرعراقًشاطً عرٌبً منذرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد258

2002-59.352001ثانًذكرعراقًكاظم جواد بشٌرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد259

2002-58.692001ثانًانثىعراقٌةناصر صبحً هدىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد260

2002-57.472001ثانًذكرعراقًجمعان ناٌف انسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد261

2002-57.352001اولذكرعراقًهللا عبد محمد جاسمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد262


